JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

19.12.2020 klo 17.00
HauPa-halli & Teams
Markku Kohonen
Tuomo Sorakangas
Jarmo Körkkö
Sauli Kukkonen (Teams)
Jarmo Keränen
Jarmo Okkonen (kutsuttuna)
Veli-Matti Hölttä (kutsuttuna)

3/2020 tilikaudella 2020-2021

Kokouksen puheenjohtaja
Kokouksen sihteeri

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Markku Kohonen avasi kokouksen klo 17.00.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestysesityksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin työjärjestys.
Koronaohjeistus
Alueellamme ollaan edelleen koronanepidemiassa leviämisvaiheessa. Noudatamme SPL:n
ohjeistusta 30.11 alkaen. Lisäksi Oulun kaupunki on antanut päätöksen koskien sisä- ja
ulkoliikuntapaikkojen sulkemisista jatkettuna 18.1.2021 saakka ja edellyttää seuroilta
samoja toimia.
-

-

HauPa-hallissa harjoittelu ja pelitoiminnan tauko jatkuu 18.1.2021 saakka. Naisten
edustusjoukkueella on lupa harjoitella. Oulun kaupungin suosituksiin nojaten HauPahallin käyttö sallitaan alle 10 hengen ryhmissä seuran kilpajoukkueille C-junioreista
ylöspäin. Lisäksi hallia voidaan vuokrata perheille, perhekunnissa maks 10 hengen
rajoitusta noudattaen.
HauPan joukkueiden toiminta suositellaan lopetettavaksi sisäsaleissa ja -halleissa
18.1.20201 saakka.
Kilpa- ja huippu-urheilun osalta noudatetaan OKO:n ja lajiliiton antamia ohjeita.
Joka paikassa noudatetaan yleisesti annettuja korona-ohjeita ja -suosituksia.

Talous
Poistetaan tilinkäyttöoikeudet T08-09 tililtä xxTitta Kivimäki sekä Lidia Syrjänen P12 tililtä.
Lidialta myös pankkikorttiin oikeudet pois.
Esmolle annettu Suomi.fi-valtuutus veroasioiden hoitamiseen.
Seura ei hae ALV-rekisteriin.
Jalkapallosäätiöltä saatu kaksi avustusta yhteissummaltaan 2415€. Avustukset on haettu
harrastejalkapallon ja erityislasten jalkapallokerhotoimintoihin. Tiliöidään summa
Omakatteiseen rahastoon tammikuussa avustuksen tullessa tilille.
OKM Seurojen-talo tukea ei HauPalle myönnetty, päätös saapui 18.12.2020.
Seura on tehnyt hakemuksen OKM:lle tyttöjen Junioripäällikön palkkaamisesta.
Yhteistyöseurana toimii Ajax-Sarkkiranta.
Seura on tehnyt hakemuksen Playmakers-ohjelmaan. ”Jalkapallo kasvuun tyttöjen
jalkapallon kautta”
Taloustilanne mahdollistaa suunnitellun toiminnan.
Henkilöstötilanne
Covid-19 tilanteesta huolimatta päätettiin että henkilöstölle löytyy toistaiseksi työtä ja
lomautuksille ei tarvetta. Johtokunta seuraa Covid-19 tilanteen kehittymistä.
Tase ja tulos 2019-2020
Johtokunta on käsitellyt viimevuotisen taloustilanteen.
Toimintakertomus 2019-2020 ja talousarvio 2020-2012
Johtokunta käsitteli menneen kauden toimintakertomuksen. Toimitetaan tilintarkastajalle.
Johtokunta teki talousarvion tulevalle vuodelle seuran vuosikokoukselle käsiteltäväksi.
Edustusjoukkueiden tilanne
Naisten Ykkösen joukkueen valmennusryhmä on saatu kasaan.
Seuratuki joukkueille 12000€/joukkue.

Työtä Hyvässä Seurassa –hanke
Seura tekee hankkeeseen hakemuksen yhteistyössä seurayhteisöstä löytyvän seuran kanssa.
PoPLin kautta on toiveena saada työntekijä avustamaan viestintää ja markkinointia.
Hercules-info
Hercules on aloittanut markkinoinnin tulevan kauden suhteen. Hercules on päättänyt hakea
mahdollisesti vapautuvaa Miesten Ykkösen paikkaa.

Muut asiat
- Hallin siivoussopimukset tehty T15 ja T14 joukkueiden kanssa.
- HauPalle on perustettu You Tube-kanavalla, nyt 300 käyttäjää.
- Rikosrekisteriote selvitykset hoidetaan kuntoon uusilta toimijoilta.
- Fennian kanssa tehty uusi vakuutussopimus hallin ja irtaimiston osalta.
- Heinäpään hallin varauksista käytiin lyhyt keskustelu – Markku vastaa HauPan puolesta.
- Keskustelu Palloliiton uusista linjauksista koskien Nais- ja tyttöfudiksen kehitystä ja sen
vaikutuksista seuran toimintaan. -> https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/naistenja-tyttojen-ylimpien-sarjatasojen-kehitystyo-etenee
- Vuosikokous järjestetään 24.1.2021.
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.55.
Seuraava kokous
Kutsutaan, kun tilinpäätös on valmistunut.
Haukipudas 19.12.2020
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